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عندما وصف القديس كريلس الكبري رسول الرب بولس بأنه "احلكيم  ديدا "    
تلك احلكمة اإلهلمة اليت سكنت ذليك القلي    إىل  و"املاهر يف فه  أسرار اهلل" كان يشري

مرات  بلغ عدد ، والذييصف به احتادنا بالرب فوضع يف رسائله ذلك التعبري الذي ،الكبري
و"بواسيةة   ،و"باملسمح" ،"يف املسمح" :مرة 165حس  علماء العهد اجلديد  استخدامه

 َطبس ي حياول البعض أن يقد  .""أعرف إنسانا   :عن نفسه بولس املسمح". يقول
بتعيبري  تعبري "مسمحما " " مستبدال  "أعرف إنسانا  مسمحما  :يقولنه أراد أن إقول فم ،األمر

نزع فاعلمة أو ديناممكمة حماة يكون قد ذلك هذا البعض ال يدري أنه بولكن  "يف املسمح"،
 .(9، 8: 3أراد أن "يودد يف املسمح" )فمليب الذي بولس 

ه يف فما هو سر ذلك احل  الفماض الذي دعله يرى أن حمبة املسمح حتاصير  
 ،اه  "األخيوة الكذبية"  كل قول وفعل وحركة وصراع مع معلمي الكذب الذين مسَّ

 ة.خوَّنه  اأُلعمل ينزع  ،رغ  كذب هؤالءلعلنا نالحظ أنه و

 َ َسَرولذلك الدائ  حنو اإلنسان.  االنعةافأدرك بولس قوة يسوع، قوة لقد  
 ،ومالمح هذه احملبة يف دوهرها .(8-1: 13كو 1يقونة احملبة اخلالدة يف )أبالكلمات 

جتعليه ال يفتخير إال    حمبٌة .هي حمبة يسوع نفسه "الذي أحبين وأسل  نفسه ألدلي"
ممنيوع   ، أي"أما أنا فحاشا يل" من عزم وقوة: بكل ما حتمله هذه العبارة ،بالصلم 
 ،جلسد"بغري الصلم . فما هو سر تقوى بولس؟ أوال : "اهلل ظهر يف ا االفتخارمنعا  باتا  

ولكن مع ظهور اهلل يف اجلسيد وادتمياع    ،(16: 3تممو 1هو ذلك السر العظم  )
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كيو  1أي الكنمسية )  ،(12: 12كو 1دديد هو دسد املسمح ) اإلنسانمة يف حشٍد
؛ ألن سكون وانعدام حركية إىل  يقف األمر عند هذا احلد، وال يؤولال  ،(21: 12

بيل   "،يف اجمليد " َعِفُر ،(9: 2" )فمليب "أخلى ذاته وأخذ صورة العبد هذا االبن الذي
 هو حركٌة اإلخالُء، فذلكى لعو. "ودلس عن ميني اآلب يف السماء" "،ظهر ملالئكة"

لمها كيل ييوم اليذين    ن العةاء، عن أن تض  إعال تتوقف  ، حركة احملبة اليتدائمٌة
 .(8-1: 6أي "يعتمدون" يف "الصل  واملوت والدفن والقمامة" )رو  ،"يغةسون"

بتجسد يسوع هذه احلركة بدأت وقد  .هذه هي حركة احملبة اإلهلمة حنو البشر
-4: 4نسانمته اليت حدثت حتت حك  الشريعة )غيال  إورغ   .الذي "من نسل داود"

" ُتيو جَ وقد استخدمنا كلمة " .بالروح القدس َجو ُت ،إال أنه بالقمامة من األموات ،(6
ألن كلمة تعمَّن ترمجة خاطئة تعةيي   -ان ديكحس  ترمجة ف-بدال  من كلمة تعمَّن 

 ،ن"فهذا ما تعنمه كلمية "تعيمَّ   ،صار ابن اهللمث  ،اهلل ابن اهلل مل يكن ابَناالنةباع بأن 
 :هيي تعيين  بل  ،ولكن الكلمة المونانمة حتتمل أكثر من معىن لمس التعمني واحدا  منها

ألنيه   ؛يقوم به الروح القدس نداٌء، وهو داء بمسوع ابن اهللنوال -واستعالن  -انتصار 
بيل بي  أن نبحي  يف     ،ال تكفي الترمجة احلرفمة نإذ .املوت َ َلن َغحماة َم نداُء

( ألن يسوع هو "ملك 3 – 1: 1املضمون من خالل ما كتبه بولس نفسه )رادع رو 
 .(17: 1 موتم1)..." احلكم  وحده الدهور الذي ال يفىن اإلله 

 :ذلك اللق  ، يعب ر عنهملكه وعمله الفائق وشدة قوتهن قوة يسوع واستعالو 
"أنار احلماة بواسيةة   الذي فهو ،الذي يرتكز بشكل أساسي على "الرب" ،ص""املخلِّ

"يل احلمياة   :ولذلك يقول بولس ،هو اخللود الذي فقده اإلنسان .البشارة )اإلجنمل("
أحماه يف اإلميان، إمييان   ،ألن "ما أحماه اآلن يف اجلسد ؛هي املسمح واملوت هو ربح"

ألنه أعلين "بير    ؛والصلم  هو "نعمة اهلل" ،ابن اهلل الذي أحبين وأسل  نفسه ألدلي"
احلماة اليت يقدمها اهلل لكل اخلةاة. وحس  شيرح األب  هو الرب . و(1: 5اهلل" )رو 

ال يقبليه   شيرح  وهيو   ،عالن براءة اإلنسان من كل اخلةاياإهو  "ُرالب "مىت املسكني 
أن ال  ،حىت يف العهيد القيد    َدَعاهلل َو، بالرغ  من أن كلريوستالممذ موسى من اإل
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ويف العربانمني يقدم رسيول   .(20-18: 7)ممخا  "بل "يدوس علمها ،يذكر اخلةايا
موت املسمح الذي ال ميكن فهمه من خالل نظيام   عند حديثه عن ،الوعد اتالرب ذ

 (.10-1: 10ذبائح العهد القد  )ع  

 ،( هي ترنممة قدمية11-5: 2لدى علماء العهد اجلديد أن )فمليب  ساد اعتقاد  
شيعر  دياءت يف قالي  ال  ن معظ  الفقرات أوكان السب  األول هلذا االعتقاد هو 

ننا إزاء أى على أوزان شعرية قدمية دعلت الكثريين يعتقدون ذلك الشعر املقفَّ ،موناينال
 يف أسلوب قابل للحفظ لسهولته:ميان املسمحي مة تضع اإلترنم

 "املسمح يسوع كان يف صورة اهلل مل حيس  مساواته هلل خلسة -

 أخلى ذاته

 آخذا  صورة العبد

 صائرا  يف شبه البشر

 μορφή θεούصورة اهلل 

 "μορφή δουλου ورة العبدص

األبد حيىت  إىل  صار إنسانا  .د "شبه البشر"ِلألنه ُو حقمقيٌّ التنازل هو تنازٌل
بيل   ،بالصعود واجللوس عن ميني اآلب ا ممجد ،نسانا  حقا إ ظلَّ .جمدهإىل  بعد أن رفع

اليذي  ويف العربانمة االس   (،هو اس  األلوهة الكاملة)"أعةاه اهلل امسا  فوق كل اس " 
أن "بل يعترف كل لسيان   ،ولذلك تسجد اخللمقة كلها له ؛"يهوه" فوق كل اس  هو
ممالد من أخليى ذاتيه   فإن  ،ولذلك .(11: 2فمليب جملد اهلل اآلب" ) يسوع هو ربٌّ
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 :دديدٍة لعالقٍة دديد  هو بدٌء ،وموته وقمامته

ل  يعد الالهيوت  ف ،األبدإىل  حدا  باالبنتَُّم ا أصبح يف احلماة اإلهلمة إنسان 
لت اإلنسانمة ِبولمس االبن وحده هو األلوهة اليت َق ،الذي يشمل اآلب والروح القدس

واحلمياة   ،اجملد اإلهليإىل  الكمان اإلنساين ولكنها انتقاُل ،من إنسان. هذه لمست فكرة
يعترف كل لسان بأن يسوع "و ،"ركبٍة اإلهلمة يف يسوع املسمح. هنا بالذات "جتثو كلُّ

ه بأكثر مجال وديالل  جمد َعَببل َط ،إذ مل يفقد الثالوث جمده ،اآلب" جملد اهلل هو ربٌّ
ويبقى  ،صورة الربإىل  لكي ينقل صورة العبد ،ن يكون يف صورة العبدبقبول االبن أ

هو استعالن احملبة اإلهلمة الفائقة اليت ال تيزال   ،نسانمةإإنسانا . وبقاء اإلنسانمة كما هي 
حم  يت  حتول صيورة العبيد يف    ،يف السرائر بالذاتاإلنسانمة إىل  تعةف وتتنازل

 ،يسيوع يف األردن  َحح بالروح القدس كما ُمس ي مَسوُت ،صورة االبنإىل  املعمودية
 ،لمس بالفكر وحده انتقاٌل ،آدم األخري "الرب من السماء"إىل  وتتحول من آدم األول

بل بالكمان.

ن ينتهي التيدبري بيدخول   أإىل  لإلخالء وأصبح كل قداس هو استمرار  
ع الرب خيلي ذاته عندما يوز فن ذاقت العربون. أاخللمقة اجلديدة امللكوت األبدي بعد 

 .(57: 6ن يأكلين حيما يب" )يوحنا "َم :حس  قوله ،دسده ودمه علمنا "لكي حنما به"

فقال  ،يف حدي  مع األب فلممون املقاري هذه عند عبارة الرب مرة  فُتتوقَّ
 وأنيا حييٌّ   ،"كما أرسلين اآلب :ألن الرب قال ؛ات الكالم اإلهلي من أوله"ه :يل

وكان يأكل من كل  ،من العدم َقِلألن اإلنسان األول ُخ ؛فمن يأكلين حيما يب" ،باآلب
ألن اهلل وحده له حماة يف ذاته.  ؛يعين لمس له حماة يف ذاته ،مثار أشجار اجلنة لكي حيما

 :األبد، قالإىل  ن يأكل منها حيماَم احلماة اليت كلُّ شجرَة ،له اجملد ا صار االبُنولكن ملَّ
د ألن األكل هو احتماج يؤكد أن اإلنسان بال حماة أبدية يف ذاته. جتسَّي  "؛ن يأكلينَم"

عن الكالم. لكن يظل اإلخالء ُيمليي  فلممون وتوقف األب  ".لكي بعل نفسه طعاما 
الفائق حنو اخللمقة. حنناءعلمنا أن نتوقف أمام ذلك اال
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أميام   .لسكىن الرب فمنا "املسمح فمك  رداء اجمليد"  وإخالٌء احنناٌءفهو  
مييان هيو   كان له يف حماته السابقة على اإل ن كل ما، بد بولس الرسول أذلك اجملد
لكي "أربح املسيمح   ؛(28-7: 3بل "خسارة" مل يكس  منها شمئا  )فمليب  ،"زبالة"

وليمس يل بيري    ،ودد فمه"وُأ :ولعل القارئ يقف أمام هذه الكلمات .ودد فمه"وُأ
(.9: 2ميان" )فمليب ميان املسمح الرب الذي من اهلل باإلبل الذي بإ ،الذي من الشريعة

املسحة  –احلبل البتويل  ، وهي:أن "مكونات التدبري" ،يبدو ملن شاء أن يتوه  
الصل  واملوت والدفن والقمامة  –املعجزات والتعلم   –الصراع يف الربية  –يف األردن 

عنيدما  هذا الوه  يداعبنا ويسمةر علمنا متباعدة غري متصلة.  هي أحداٌث ،الصعود –
ألن يف كيل   ؛األعماد السمدية كلها بالقداسيات ب نا حنتفلنفقد الرؤيا اللمتوردما بأن

واعتمد وصيارع   َدِلأي ُو ،هذا وذاك "ألدلنا"األقنوم أو الشخص الذي فعل  ،قداس
معنيا   حاضر هو الذي ألدلنا ذاته هو  ،مث قام حما  ،بعد موته َنِفوُد َ ِلالشمةان وُص

 .(الديناممكمية )االجنازات الكربى الفعالية  هذه منا لآلب بالروح القدس بواسةة قد ُي
ننتمي انتماء "الرأس لألعضياء"  لمه إوالذي  ،وهو الساكن يف وسةنا ،لمهإعندما نأيت ف
اهلل إىل  فهو مينح من "مكونات التدبري" ما أجنزه مين عيودةٍ   ،(12-11: 12كو 1)

اآلب، ولكنها عودة األعضاء "أعضياء  إىل  عودة ،ورأس" اآلب من خالله "كوسمٍط
فقد صار لنا  ،هلمة الواحدة من خالل "الوسمط"؛ لكي تشترك يف ذات احلماة اإلدسده"
هكذا مجيع الشيخص أو   نة. نعرفه بالشركة املستعَل ،دديد" هو يسوع املسمح "أصٌل

حس   بة بل مرتَّ ،حبروف لمست مكتوبة  ،متعدد اإلصحاحات األقنوم حماته مثل سفٍر
 التدبري لكي يض  إلمه الذين يؤمنون به:

وه  يف واليت ُت ،أساسها من احلبل البتويل بالوالدة اجلديدة اليت أخذْت 
 املعمودية املقدسة.
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يف مسيحته   ح هو هبا لمكون لنا شيركة س مبسحة الروح القدس اليت ُم 
إذ ال صلة لنا بالروح القيدس بيدون    "،املسحة اليت أخذمتوها منه"( 7: 2يوحنا 1)

سحنا فمه واعتمدنا فمه عنيدما  ثناسموس أننا ُمأأستاذنا يؤكد  ،وهكذا .وساطة الرب
 (.47: 1األردن )ضد األريوسمني  سح يفاعتمد الرب وُم

"ألعرفه وقيوة   :لذلك السب  يقول بولس ،وألن التدبري داء بالشركة 
 ا أمور تألن الصل  والقمامة لمس ؛(10: 3قمامته وشركة آالمه متشبها  مبوته" )فمليب 

بل حدثت لكي تدوم. وهكذا نعرفه يف سر املعمودية بالصيل    ،حدثت لكي تنتهي
 (.8-1: 6والدفن واملوت والقمامة معه )رو 

عيا   العارف بضعف البشر هو ذاته الكائن على املذبح موز  ويأيت الربُّ 
غري  "ألن اآلب "صاحلنا لنفسه ؛(18: 5كو 2) "خدمة املصاحلة"حماته لكي تبقى فمنا 

ولعل الترتم  الكنسيي   .(18: 5كو 2) أيضا  خةايا العاملوبل  ،ةايانالنا خ حاسٍ 
يف صالة الصلح يغرس فمنا هذا الوعي بتدفق احلماة اإلهلمة فمنيا دون أن يكيون لنيا    

 ألن املصاحلة "ال حتس  اخلةايا". ؛استحقاق

هيذه  إىل  وحادتنا ،كما يقولون يف تدري  اجلموش "نوبة صحمان"مةلوب،  
تؤكد لنيا أن مواعميد اهلل الييت     صحوٌة قبل.ذي " باتت واضحة أكثر من صحوة"ال

؛ ألن أي شريعة موسى ،ومل تكن حس  الشريعة ،من الشريعة األنبماء مل تأِتحفظها 
فمنا وألدلنا، وهو ما  شريعة موسى يف داخل تدبري اخلالص يدمر ما عمله املسمح حشر

 تمة:يتضح من خالل املقارنة اآل
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 اإلجنمل يعلن الغفران الشريعة حتك  علمنا

بل يعةي ميرياث   ،اإلجنمل مينح النعمة الشريعة حتدد عقوبات اخلةايا
 امللكوت

بيل   ،اإلجنمل ال يقدم فقط املواعميد  ال تودد مواعمد يف الشريعة
 يؤكد نواهلا يف املسمح بالروح القدس.

 لألبناءاإلجنمل  الشريعة للعبمد

 صرنا شركاء الةبمعة اإلهلمة ال شركة يف حماة اهلل حس  الشريعة

 إذن ملاذا الشريعة؟ واجلواب للقديس بولس:

واخلةمية تيدفع    .(8: 7الناموس )رو  -مل أعرف اخلةمة إال بالشريعة  
(.23: 6)رو  "ألن أدرة اخلةمة هي موت" أدرة ملن خيةئ

فقد ميات حكي     ،(4: 7د املسمح )رو مت  للشريعة جبس يا اخويت قد 
(.4: 7ولذلك "لكي تصريوا آلخر للذي أقم  من األموات لنثمر هلل" )رو  ،املوت

 .وهو حك  امليوت  ،(9: 5قبل املسمح "عاشت اخلةمة فمت أنا" )رو  
 (.10: 7وهكذا صارت الوصمة اليت للحماة هي نفسها للموت )رو 

ألن التشخمص  ؛ص املرض ويؤكد موت املريضن يشخ هناك فرق بني َم ،أبدا  
( هيل  13-12: 7)رو  :ن نقيرأ أهكذا ب   ،ولكن املوت لمس هو احلل ،صحمح
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ن أ. لكيي يظهير   خاطئة ددا  (؟ حاشا. بل اخلةمة13: 7"صار الصاحل موتا " )رو 
عندئذ تصري اخلةمة خاطئية   ،وجتعل ما هو صاحل موتا  ،صةدم بالشريعةأاخلةمة جتعلين 

 (.13: 7ددا " )رو 

الذي  لمست مثل وساطة املسمح، اهللإىل  وساطة الشريعة اليت تقرب اإلنسان
 .داء لكي يشركنا يف حماة اهلل

. (7: 2غال أي األم  ) ،وصف بولس نفسه بأنه أؤمتن على إجنمل الغرلةلقد 
 (؟21-11: 2غال ) الصراع يف انةاكمةما هو حمور 

أنيه رفيض شيركته  يف     12: 2بل يبدو من نص  ،بةرس األم  َضَفَر -
ن األمر لمس جميرد  أوهو ما دعل بولس يرى  ،(12: 2"يفرز نفسه" ) :العشاء الرباين

هني  ال  أ"لكن مليا رأييت    :ألن العبارة التالمة قاسمة ددا  ؛الشركة يف الةعام المومي
(.14: 2باستقامة حس  حق اإلجنمل" )يسلكون 

عبارة شاملة تؤكيد   .)أعمال الناموس( "الشريعة بأعمالاإلنسان ال يتربر " -
ن ُيقال عن التربير.أوهو أقل ما ميكن  ،ن ما يعمله اإلنسان ال بعله مقبوال  عند اهللأ

أي وساطة الشريعة يف  ،بين ما قد هدمته"أ"فإن كنت يقول معلمنا بولس:  -
واليدلمل   ،(18: 2اهلل، وهبدم الشريعة يصبح بولس "متعديا " )إىل  ب اإلنسانأن تقر 

 ىاليت ال حتاك  املوت ""ألين مت بالشريعة )احلك ( للشريعة :على هدم وساطة الشريعة
 ،"مع املسمح ُصلبت" مات بولس :بولسبم   ؟فكمف حدث هذا التحول ،ألحما هلل
"بيل   ،الرب بقوة أحكام الشريعةإىل  اإلنسان القد  الساعي ، أي"فأحما ال أنا" :ولكنه

ألنه  ؛ل نعمة اهللبةِّ"لست ُأ :ولذلك خيت  ،احلماة احلرة من املوت ، أي"املسمح حيما يفَّ
(.21: 2فاملسمح إذا  مات بال سب " ) ،لو كان بالشريعة بر
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وشيريعة   ،ز بني ضبط النظام الكنسي والترتم وقفة ردال لكي منم إىل  حنتاج 
بل هي السلوك  ،لمست شريعة , الةقوسفالةقوس هي "ممارسة التدبري" .العهد القد 

بل يغرسينا يف حبير    ،فكل ما نقوم به ال يؤهلنا لنوال النعمة .الذي بعلنا نقبل النعمة
حيىت  بل  ،بسط طقوسناألوثمة. رش  الصلم  هو النعمة الفماض بالشركة وباحملبة الثا

 ،وشركة يف املصيلوب  ،وعندنا هو خت  العهد ،نه احتفال باملعموديةإلوثر نفسه قال 
 :س بنفس كلميات التعمميد  ألنه مياَر ؛وهو يت  بالروح القدس ،بالثالوث واعتراف 

 "باس  اآلب واالبن والروح القدس".

لذلك لمس هو و ،ميان وضبط السلوك حس  اإلجنملالقانون وضع حلماية اإل 
، بل حيمل السب  يف نص القانون نفسه ،مثل القانون املدين حيمل عقوبات يف كل مادة

إىل  يبارشمةأسقف من إوقائع تارخيمة معمنة مثل قانون عدم انتقال إىل  حمانا  باالستنادوأ
مبح  األسقف عن الكنيائس الغنمية   ف ،يصبح الكهنوت وسملة ربحأخرى حىت ال 

عليى   و ،على الكهنوت ولكن شريعة موسى قامت  .ويهمل خدمة الفقراء
على قواعد سلوك خاصة باحلماة الموممة مين شيرائع الةهيارة     و ،نظام الذبائح

 . ولعل صرخة بولس جتد صدى هلا يف الضمائر:والنجاسة

: 7وهو معىن )عي    "،ر للشريعةبالضرورة يصري تغمُّر الكهنوت "تغمَّ فقد -
 "دل ضعفها وعدم نفعهاإبةال الوصمة السابقة من أيصري " :ويردف هذا بقوله ،(13

 ،فقيدت عمليها   ،ب اإلنسان من اهللتقر أن ألن الشريعة اليت حتاول  ؛(18: 7)ع  
إىل  دخال رداء أفضل به نقتربيصري إ، ولكن ل شمئا "الشريعة مل تكم  :ولذلك يقول

 ( ألننا بالرداء نقترب ال بأعمال الشريعة.11: 7اهلل" )
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عتق وصيار  أما ما ولذلك "و ،فصار العهد األول عتمقا  ،داء العهد اجلديد -
(.13: 8" )االضمحاللقدميا  وشاخ فهو قري  من 

ولمست هيي   ،عالشريعة هي ظل اخلريات الدائمة األبدية اليت داء هبا يسو -
ال ميكين   ،والذين عاشوا حس  الشريعة .(1: 10نفسها دوهر هذه اخلريات )ع  

ألن دم احلموانات  ؛(1: 10ن يكملوا )ع  أبنفس الذبائح اليت يقدموهنا كل سنة هل  
(.4: 10وال "يرفع اخلةايا" )ع   ،ووددان اإلنسانن يدخل ضمري أال ميكن 

إىل  دةهيو رِ  ،مييان الكنسي على حساب اإلمن هنا نقول إن حفظ النظام 
 دة عن دهل.ِروهو المهودية، 

 د. دورج حبم  بباوي     


